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SU-ohjeiden muutos

1  Yleistä muutoksesta

2  Tekniset muutokset

Vantaan Energia Sähköverkot Oy (jäljempänä VES) toimii jakeluver-
konhaltijana Vantaan alueella. Jakeluverkkoon liittymistä koskevat 
ohjeet ja tekniset periaatteet löytyvät Suunnittelu- ja Urakointiohjeis-
samme (SU-ohjeet).

12.2.2018 voimaantulevissa ohjeissa on tehty merkittävä 
rakenteellinen muutos. Lisäksi olemme päivittäneet ohjeiden 
teknistä sisältöä, joiden muutoksia käsitellään kappaleessa 2.

Ohjeet koostuvat jatkossa kahdesta pääkategoriasta jotka ovat säh-
köliittymiä koskevat ja pientuotantoa koskevat ohjeet. Molempiin ka-
tegorioihin on lisätty pientaloasujia ja -rakentajia koskeva tiivistetty 
ohje, jonka tavoitteena on antaa riittävät tiedot tälle asiakasryhmälle.

Sähkösuunnittelijoille ja -urakoitsijoille olemme keskittäneet erittäin 
kattavat ohjeet, joissa käsitellään kattavasti kaikkea liityntää, sähkö-
mittarointia ja sähkötiloja sekä lukitusjärjestelmää koskevat asiat.

Keskijänniteliittymien mittamuuntajien hankinta- ja ylläpitovas-
tuu siirtyy Liittyjälle (asiakkaalle). Keskijänniteliittymät ohjeen 
kappale 11.3 Virta- ja jännitemuuntajien mitoitus ohjeistaa oikean-
laisten mittamuuntajien hankintaan.

Keskijänniteliittymien kaapelireittien rakentamiseen tonttialu-
eilla on tarkennettu kaapelikaivantojen käyttämistä putkitusten 
mutkakohdissa ja muuntamoiden edustoilla. Löytyy keskijänniteliitty-
mät ohjeen kappaleesta 6.

Keskijänniteliittymissä muuntamon päämaadoituskiskoon tulee 
tehdä tilavaraus muuntamoautomaation ala-aseman maadoitusjohti-
men (MK 25 KEVI) liittämistä varten.

Keskijänniteliittymissä muuntamon suunnittelussa tulee huomi-
oida standardinmukainen huoltokäytävä myös niissä tapauk-
sissa, joissa muuntamoon tulee kaukokäytön ala-asema, ohjeessa 
kappale 5.2. Varusteet.

Keskijänniteliittymissä korostettu Liittyjän vastuuta muuntamon 
maadoitusten ja potentiaalinohjausrenkaiden rakentamisessa.
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3  Lisätiedot

Pienjänniteliittymien saatavuutta on tarkennettu, siten että jat-
kossa yhdelle tontille sallitaan vain yksi liittymä, jonka suurin koko on 
3x1000A. Haluamme pitää jakeluverkon liitynnät selväpiirteisenä 
tonttikohtaisesti.

Pienjänniteliittymien mitoitukseen muutoksia. Rivi-, kerros- ja te-
ollisuuskiinteistön sähköliittymät -ohjeen kappaleeseen 6 on päivi-
tetty muuttuneen standardin pohjalta taulukko käytettävistä liittymis-
johdoista. Suunnittelijoiden vastuulla on huolehtia, että liittymä toimii 
standardin mukaisella tavalla.

Kaikkien liittymien kulkureitti ja lukitus asiat on keskitetty Kul-
kureitti ja lukitukset-ohjeeseen. HUOM! Jatkossa kiinteistössä kul-
kemiseen tarvittava reittiavain tulee toimittaa VES:n toimitalolle 
osoitteeseen Peltolantie 27, VANTAA. VES:llä ei ole mahdollisuutta 
noutaa avaimia ympäri Suomea.

Mittaroinnin oikeellisuuden varmistamiseksi keskusten merkintö-
jen oikeellisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota myös jatkossa. 
Merkinnät tulee olla valmiina ennen mittareiden asennusta. Merkin-
töjä ei saa muuttaa jälkikäteen. Sähköurakoitsija tulee huolellisesti 
varmistaa, että merkinnän mukainen nousujohto menee oikeaan 
paikkaan.

Pientuotannon liittäminen jakeluverkkoon ohjeeseen on lisätty 
vaatimus täyttää myös Fingrid Oyj:n Voimalaitosten järjestelmätekni-
set vaatimukset.

Lisäksi pientuotantoa koskevat Tahdistusehdot sekä ulkopuolisen 
verkon ja tuotantolaitteiston välisen rajapinnan suojareleiden asette-
luvaatimukset on lueteltu Energiateollisuus / Tekninen liite 1 julkai-
sussa.

Lisätietoja ohjeiden muutoksista ja liittymiseen liittyvistä asioista saat 
liittymäpalvelustamme

liittymapalvelut@vantaanenergia.fi
p. 09 8290 237


